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TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A AUSÊNCIA 

DE ALTERAÇÕES NA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

 

Eu, _______________________________________________________________________________ 

matrícula ____________________, do  curso  de___________________________________________ , 

RG____________________ e CPF ___________________ solicito a prorrogação automática da 

data de validade da minha avaliação socioeconômica, tendo em vista que não houve nenhuma 

alteração no meu contexto socioeconômico desde a última avaliação realizada. Responsabilizo-me, 

sob as penas do Art. 299 e do Art. 171 do Código Penal, pela veracidade da informação prestada à Pró-

Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE).  

Responsabilizo-me por comunicar à PRACE, em tempo hábil, quaisquer ocorrências que alterem meu 

contexto socioeconômico. Declaro, ainda, conhecer e aceitar as normas previstas na Resolução 

CUNI/UFOP Nº 1380, de 26 de abril de 2012, que regulamenta os Programas de Assistência Estudantil 

da Universidade Federal de Ouro Preto e a Portaria PRACE nº 13 de 22 de maio de 2015 que aprova os 

critérios e procedimentos para realização de avaliação socioeconômica. 

 

____________________________, _______ de ___________________ de _________. 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura 

...................................................................................................................................................................... 
Protocolo de Solicitação de Prorrogação Automática da Avaliação Socioeconômica 

  

Protocolo Nº: ________  Avaliação Socioeconômica – Administrativo Prazo de resposta: ____ / ____/ ________  

    

Recebi em ____ / ____/ ________ o Termo de Responsabilidade sobre a ausência de alterações na condição 

socioeconômica, do (a) estudante _____________________________________________________________________, 

matriculado (a) sob o número ______/______/________, curso______________________________________________, 

referente à solicitação de prorrogação da avaliação socioeconômica. 

 

Responsável pelo recebimento: ______________________________________________________________________. 

 

Área da Avaliação 

Socioeconômica - administrativo 

Protocolo nº _____________  

Data ___/___/_______. 

http://www.prace.ufop.br/
mailto:prace@ufop.ufop.br


 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
PRÓ – REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E 

ESTUDANTIS 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N – MORRO DO CRUZEIRO – 354000-000 – OURO PRETO/ MG – BRASIL 

Home page: www.prace.ufop.br – Telefone: 0xx(31) 3559-1271 – E-mail prace@ufop.ufop.br 

PARA USO EXCLUSIVO DA PRACE 

 

 Prorrogação deferida 

 

 

Data da prorrogação ___/___/_______. 

Categoria revalidada _______.  

Data de validade ___/___/_______. 

 

 Prorrogação indeferida pelo motivo 

  

(     ) A solicitação foi apresentada após o vencimento da avaliação anterior. 

(     ) Erro de preenchimento/ausência de assinatura no Termo de Responsabilidade sobre 

a ausência de alterações na condição socioeconômica. 

(     ) A avaliação socioeconômica que solicitou prorrogação teve validade inferior a 2,5 

anos. 

 

Responsável pela avaliação: __________________________________________________________. 
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